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PRAKATA  

Menusia merupakan objek kajian yang selalu menarik 

karena kerumitan dan keunikannya. Pengkajian tentang 

manusia tidak akan pernah selesai, namun semakin 

dikaji semakin menarik, terutama jika kajian tersebut 

tidak hanya ditujukan untuk dapat memahami orang-

orang lain, melainkan terutama ditujukan untuk dapat 

memahami diri sendiri. 

 Tulisan ini secara formal disusun untuk 

memberi bahan suplemen untuk perkuliahan pada 

bidang kajian atau keilmuan yang berbasiskan 

pemahaman tentang perilaku manusia. Sebagai bahan 

pendukung, isi tulisan ini hanya bersifat garis besar yang 

harus dikembangkan dan diperkaya oleh para 

pembacanya sendiri, terutama oleh para mahasiswa, 

karena tidak ada dosen secanggih apapun yang dapat 

mentransfer seluruh ilmunya dalam waktu dan ruang 

yang sangat terbatas, apalagi jika para mahasiswanya 

melakukan aktifitas belajar secara pasif. Artinya, para 

mahasiswa tidak dapat dan tidak boleh berfikir serta 

berharap bahwa dengan mengikuti perkuliahan secara 

penuh 16 kali tatap muka dalam satu semester, mereka 

telah memperoleh pengetahuan sepenuh yang mereka 

butuhkan. Selain itu, tulisan ini juga bukan sebuah karya 

final, melainkan karya awal yang akan dikembangkan 
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dan dilengkapi terus menerus sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan akan pengetahuan itu sendiri. 

 Saya tidak bermaksud menulis karya ilmiah 

tentang Psikologi, yang bukan bidang keahlian saya, 

hanya saja saya ingin mencoba mengambil beberapa 

konsep Psikologi yang dibutuhkan oleh mereka yang 

membutuhkannya untuk digunakan secara praktis; 

dalam praktik Pekerjaan Sosial pemahaman konsep-

konsep aplikatif Psikologi ini secara langsung 

dibutuhkan untuk menangani masalah-masalah klien 

individual dalam rangka pendekatan sosial, yang perlu 

pada Program Studi Kesejahteraan Sosial disampaikan 

dalam Mata Kuliah Metode Pekerjaan Sosial I dan II 

(Social casework dan Social Group Work). Secara lebih luas, 

pemahaman tentang manusia daat pula digunakan 

dalam kerangka perubahan masyarakat, yaitu melalui 

perubahan pada ‘key persons’ yang berpengaruh luas di 

dalam masyarakat. 

 Dalam kesempatan ini saya menyampaikan rasa 

terima kasih saya kepada rekan-rekan muda saya yaitu 

Rudi S. Darwis, S.Sos., M.Si, Dr. Santoso T. Raharjo, 

S.Sos., M.Si, dan Dindin Mahmudin, drs., yang telah 

membantu saya menuliskan ide ini dengan kepiawian 

mereka menangani komputer. 
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 Akhir kata saya sangat berharap bahwa isi 

tulisan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 

mereka yang membutuhkan pengetahuan dasar 

mengenai manusia, perilaku dan interaksinya. 

 
Bandung,  Juni  2017 
 
Budhi Wibhawa 
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1 
PENDAHULUAN 

 

 Jika anda ingin memiliki lebih banyak lagi teman, atau 

ingin bisa bergaul secara lebih menyenangkan, maka anda harus 

belajar seni tentang melupakan diri sendiri. Anda harus 

memperkecil kesadaran akan diri sendiri dengan cara berusaha 

untuk memperbesar kesadaran akan adanya orang-orang lain 

dan mencurahkan pikiran dan perhatian anda kepada mereka. 

Hepner (1965: 170) mengemukakan pendapatnya mengenai 

konsep kepribadian, sebagai berikut: “Kepribadian, dalam arti 

sosial, bukanlah sesuatu yang anda miliki atau siapa anda, kepribadian 

adalah apa yang anda lakukan ketika anda sedang bersama orang-orang 

lain. Kepribadian adalah suatu aktivitas, bukan sebuah pemilikan di 

dalam diri anda. Kepribadian bukanlah sebuah kolam renang yang diam, 

melainkan sebuah aliran sungai yang bergerak”. Bahkan Allport 

(1937: 48) mendefinisikan kepribadian tetap dalam konteks 

sosial, sebagai berikut: “Kepribadian adalah organisasi dinamis dari 

system psiko-fisik di dalam diri individu yang menentukan keunikan 

penyesuaian dirinya terhadap lingkungannya”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Terlalu dangkal, terlalu kecil, dan terlalu 
sederhana isi tulisan ini jika dibandingkan dengan 
apa yang seharusnya diketahui manusia tentang 
dirinya sendiri dan tentang orang lain: tentang 
manusia itu sendiri. Namun demikian, seperti telah 
dikemukakan dalam bagian prakata, maksud 
penulisan ini terutama ditujukan untuk memberikan 
bahan dasar pengetahuan tentang manusia yang 
diharapkan dapat menumbukan motivasi kepada 
para mahasiswa untuk menggali lebih banyak, lebih 
dalam pengetahuan tentang manusia: tentang dirinya 
sendiri.  
 Saya selalu berpendapat bahwa cabang ilmu 
apapun yang mengkaji manusia tidak akan pernah 
dapat menggambarkan sosok manusia secara utuh. 
Oleh karena itu saya selalu menyarankan kepada 
siapapun yang menaruh minat terhadap pemahaman 
tentang –dan pelayanan kepada—manusia untuk 
tidak membatasi diri dalam mencari sumber 
pengetahuan tersebut; tidak hanya literature formal, 
melainkan juga kultur bahkan ajaran agama.  
 Mudah-mudahan karya kecil ini dapat 
memenuhi maksud dan tujuan penulisannya.  

 

 


